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Welkom

Gefeliciteerd met uw aankoop
Wartmann wenst u veel plezier met uw nieuwe keukenmixer. 
Met behulp van de Wartmann® keukenmixer maakt u de lekkerste 
gerechten, taarten en broden. De keukenmixer beschikt over een 
5 liter kom en is geschikt voor brooddeeg van maar liefst 1 kilogram. 
Uw keukenmixer is optioneel uit te breiden met diverse pastamakers 
en een vleesmolen.

Een goede keuze
De Wartmann® keukenmixer heeft een gegoten aluminium behuizing 
en een krachtige 1000 Watt motor. Dankzij een doordacht ontwerp 
is de keukenmixer compact, licht van gewicht en eenvoudig 
te bedienen.

Tijdens de fabricage van de Wartmann® keukenmixer wordt alleen 
gebruik gemaakt van geteste componenten van hoge kwaliteit.

Wanneer u de gebruiksaanwijzingen en onderhoudsinstructies op 
volgt dan heeft u jarenlang plezier van uw Wartmann® keukenmixer.
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Belangrijk

Deze gebruiksaanwijzing bevat de informatie voor het gebruik en 
onderhoud van uw keukenmixer. Lees deze gebruiksaanwijzing 
zorgvuldig voordat u de keukenmixer gaat gebruiken en bewaar 
deze gebruiksaanwijzing voor eventueel toekomstig gebruik.

Alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor normaal huishoudelijk 
gebruik. Bij (semi-) professioneel of onjuist gebruik, bij gebruik dat 
niet overeenkomt met de instructies in de gebruiksaanwijzing en bij 
zelf uitgevoerde reparaties vervalt de garantie en weigert Wartmann® 
iedere aansprakelijkheid voor hierdoor ontstane schade.

Controleer elektrische aansluitingen 
Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op de keukenmixer 
overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u de keuken-
mixer aansluit. Sluit de keukenmixer alleen aan op een geaard 
stopcontact. Wanneer de stekker, het netsnoer of de keukenmixer zelf 
beschadigt is dient u dit eerst te laten repareren of vervangen door 
een erkend servicecentrum.

Pas op met water
De keukenmixer bevat elektrische onderdelen. Zorg dat er nooit water 
in het motorhuis terecht kan komen om een elektrische schok en/
of beschadiging aan de keukenmixer te voorkomen. De kom van de 
keukenmixer is geschikt voor vloeistoffen. 

Bevat bewegende delen
Plaats de transparante beschermkap op de kom voordat u de 
keukenmixer aanzet. Raak de bewegende onderdelen nooit met de 
handen aan en let er op dat uw haren niet verstrikt kunnen raken in de 
bewegende delen. Zet altijd eerst de keukenmixer op Uit (Off) voordat 
u menghulpstukken verwisselt. 
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Gebruik originele accessoires
Bij deze keukenmixer kunt u de Wartmann® accessoires gebruiken. 
Accessoires van andere leveranciers worden niet door deze 
keukenmixer ondersteunt.
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Overzicht van de keukenmixer

1.   Draaiknop voor aan/uit, 
  snelheidsregeling en puls-functie
2.   Ontgrendelknop voor de gebruiksstand
3.   Afdekplaat voor het bevestigingspunt 
  voor accessoires
4.   Bevestigingspunt voor accessoires
5.   Spatscherm
6.   Kom
7.   Motorhuis
8.   Garde
9.   Menghaak
10. Kneedhaak 
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De keukenmixer in gebruik nemen

De keukenmixer uitpakken
Haal de keukenmixer uit de doos en verwijder al het verpakkings-
materiaal. Plaats de keukenmixer op een stevige horizontale 
ondergrond op een plek waar de keukenmixer niet kan vallen, 
ook niet bij het voorbijlopen. 

Afdekplaat plaatsen
De keukenmixer heeft een verchroomde afdekplaat ter bescherming 
van het bevestigingspunt voor de accessoires. De afdekplaats wordt 
magnetisch op zijn positie gehouden en kunt u eenvoudig met één 
hand los en vast klikken. Zie item 3 en 4 in de overzichtstekening 
van deze handleiding.

Kom plaatsen
De keukenmixer wordt met een kom geleverd. U plaatst de kom in 
de uitsparing in de voet van de keukenmixer. Draai vervolgens de 
kom een kwartslag totdat deze vastzit. U kunt de kom eenvoudig 
verwijderen door deze in tegengestelde richting te draaien en op 
te tillen.

Menghulpstukken kiezen
De keukenmixer wordt geleverd met drie menghulpstukken:

• Garde: U gebruikt de garde voor het luchtig kloppen van een licht  
 mengsel, zoals eieren, room en licht beslag. Gebruik de garde niet  
 voor zware mengsels, bijvoorbeeld voor het vermengen van boter 
 en suiker, omdat de garde daardoor beschadigd kan raken.

• Menghaak: U gebruikt de menghaak voor lichte degen, 
 zoals voor taarten, gebak en koekjes, maar u kunt de menghaak 
 ook gebruik voor pureren.

• Kneedhaak: U gebruikt de kneedhaak voor zeer stevige degen  
 zoals (gist-houdend) brooddeeg.
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Menghulpstukken monteren 
De keukenmixer heeft een gebruiks- en ruststand. In de gebruiksstand 
staat het motorhuis (de bovenkant van de keukenmixer) naar 
beneden; de keukenmixer is gereed voor gebruik.

In de ruststand staat het motorhuis onder een hoek van 45 graden 
schuin omhoog. U kunt dan gemakkelijk de menghulpstukken (de)
monteren en de keukenmixer is beschermd tegen het per ongeluk 
inschakelen van de motor.

U kunt eenvoudig de positie van de keukenmixer veranderen 
door deze aan het motorhuis vast te pakken. Hierbij drukt u de 
ontgrendelknop die zich boven op het motorhuis bevindt in. 
Afhankelijk van de uitgangspositie van de keukenmixer; ➥
• Tilt u het motorhuis zover  
   op totdat u een klik hoort. 
   De bovenkant is dan vergrendeld        
   en staat in een hoek van    
    ongeveer 45 graden t.o.v. 
   de bodemplaat.

• Houdt u de onderkant van  
   het motorhuis vast terwijl u     
   de bovenkant langzaam laat      
   zakken in de gebruiksstand.

45º
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Voor het plaatsen van een menghulpstuk plaatst u de keukenmixer 
eerst in de ruststand. 

Hierna kunt u de garde, menghaak of kneedhaak op de draai-as van 
de keukenmixer plaatsen. Plaats het mengstuk met een lichte druk 
op de draai-as en zet deze daarna vast door het menghulpstuk een 
kwartslag te draaien. Om het menghulpstuk weer te verwijderen drukt 
u het menghulpstuk een stukje in waarna u het menghulpstuk met een 
tegengestelde kwartslag weer los draait. 

Spatscherm plaatsen
U plaatst het ronde deel van het spatscherm op de bovenkant van 
de kom. Hierbij steekt het menghulpstuk door de uitsparing in het 
spatscherm. Daarna plaatst u het kleinste deel van het spatscherm, 
met de vulopening aan de bovenkant, recht op het ronde deel. 
De stroken aan de zijkant van het kleinste deel vallen daarbij in 
de gleuven van het ronde deel. 

Wanneer u het spatscherm goed heeft geplaatst dan ziet u dat het 
spatscherm een vulopening voor de kom heeft.

De keukenmixer aansluiten
Controleer dat de draaiknop op uit (Off) staat. Steek de stekker van 
de keukenmixer in een geaard stopcontact. De keukenmixer is nu 
gereed voor gebruik.
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De keukenmixer gebruiken

De keukenmixer vullen
U kunt de keukenmixer vullen nadat u het juiste menghulpstuk heeft 
gemonteerd. Breng de keukenmixer in de ruststand zodat u eenvoudig 
de kom kunt vullen. Nadat u de kom gevuld heeft plaatst u de 
keukenmixer weer terug in de gebruiksstand.

Zorg ervoor dat u de keukenmixer niet teveel vult. Vul de kom nooit 
voor meer dan driekwart. Gebruik bij stevige brooddegen altijd de 
kneedhaak en verwerk niet meer dan één stevig brood (800 gram) 
per keer.

Het juiste programma kiezen
De keukenmixer beschikt over 8 posities en een Puls-functie. 

Voor het luchtig kloppen van mengsels met de garde gebruikt u de 
keukenmixer in de positie 5 of hoger. Voor het kloppen van eiwit 
gaat u uit van ongeveer drie minuten. Voor het kloppen van room 
houdt u ongeveer 10 minuten aan.

Voor het mengen van lichte degen met de menghaak gebruikt u de 
keukenmixer in de positie 4 tot positie 6. Voor het mengen van lichte 
degen houdt u ongeveer 5 minuten aan.

Voor het mengen van stevige degen met de kneedhaak gebruikt u 
de keukenmixer in de positie 2 of positie 3. Voor het mengen van 
stevige degen houdt u ongeveer 10 minuten aan.

De keukenmixer aanzetten
De keukenmixer kan alleen gestart worden wanneer deze in de 
gebruiksstand staat (het motorhuis staat omlaag).

U start de keukenmixer eenvoudig door de draaiknop naar 
de gewenste positie te draaien. Om de keukenmixer weer te 
stoppen draait u de draaiknop terug naar de Uit-positie (Off).
Voor een korte draaipuls draait u de knop naar de Puls-positie 
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(Pulse). De keukenmixer blijft draaien zolang u de draaiknop in 
deze positie vasthoudt.

Wanneer u, terwijl de motor loopt, het motorhuis optilt om de 
keukenmixer in de ruststand te brengen dan zal de motor automatisch 
stoppen. Om de keukenmixer opnieuw te starten dient u deze eerst 
terug in de gebruiksstand te plaatsen en de draaiknop terug naar de 
Uit-positie (Off) te zetten.

LET OP: Bij het mengen van stevige degen dient u de keukenmixer 
nooit in de maximale stand te zetten. Stevige degen kneedt u 
steeds op een lagere snelheid om beschadiging aan de motor te 
voorkomen.
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Na gebruik

Schoonmaken
Na gebruik kunt u de kom en de menghulpstukken eenvoudig 
schoonmaken met warm water en afwasmiddel. De kom en de 
menghulpstukken kunnen tevens in de vaatwasser. De behuizing van 
de keukenmixer kunt u eventueel reinigen met een lichtvochtige doek 
en een beetje afwasmiddel. Verwijder de stekker uit het stopcontact 
voordat u de behuizing schoonmaakt. Laat de behuizing drogen 
voordat u de keukenmixer weer in gebruik neemt.

Opbergen
U kunt de keukenmixer opbergen nadat de behuizing, de kom en 
de menghulpstukken schoon zijn. Wij adviseren om de kom en 
menghulpstukken na ieder gebruik direct te reinigen om ongewenste 
bacteriegroei te voorkomen.

Onderhoud
Uw keukenmixer vereist geen bijzonder onderhoud. De keukenmixer 
is voorzien van een motor met koolborstels die bij normaal gebruik 
jarenlang meegaan. Mochten de koolborstels versleten zijn dan kunt 
u deze laten vervangen. Laat de vervanging altijd uitvoeren in een 
erkend servicecentrum. 
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De keukenmixer recyclen

Wanneer de keukenmixer zijn levensduur heeft bereikt dan dient 
u deze in te leveren bij een inzamelpunt voor de recycling van 
elektrische apparaten. De keukenmixer kan niet met het normale 
huisvuil worden afgevoerd.
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Type nummer WM-606 MXR

Netspanning 220-240 volt  /  50 Hz

Vermogen 1000 Watt

Massa 7,3 Kg

Afmetingen 36 x 17 x 36 cm (L x B x H)


